Gemeente Tiel
Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
d.d. dinsdag 15 augustus 2017 om 9.00 uur
Afwezig: wethouder Henk Driessen
Onderwerpen voorzien van een “ster” krijgen uitstel van publicatie met 1 week.

nr.
1.
2.
3.
4.
5.

voorstel
Vaststellen van de besluitenlijst van de
vergadering van burgemeester en
wethouders d.d. 8 augustus 2017.
Burgerparticipatie
Verbonden Partijen
Er zijn geen stukken van de griffie.
Onderwerp: Wegennetvisie Provincie
Gelderland

beslissing
Met een enkele aanvulling akkoord en
vastgesteld.
Presentatie project Overdracht spelen op 29
augustus en presentatie Ferenc van Damme
in september.
Besproken.
N.v.t.
Conform advies besloten.

Besluit om:
De commissie Ruimte met bijgevoegde
informatienota te informeren over het
proces rondom de provinciale
wegennetvisie en de inbreng van gemeente
Tiel daarin.
6.

Onderwerp: Begrotingswijzigingen

Conform advies besloten.

Besluit om:
In te stemmen met het raadsvoorstel om de
volgende begrotingswijziging vast te stellen:
3 van 2017: Geoormerkte middelen in de
algemene weerstandsreserve overhevelen
naar de reserve Sociaal Domein
7.

Onderwerp: Woningbouwplan hoek
Zwaluwstraat / Medelsestraat

Conform advies besloten.

Besluit om:
1. In principe akkoord te gaan met het
schetsplan voor woningbouw op de
hoek Zwaluwstraat/Medelsestraat;
2. Met Woongaarden BV / Loosbroek
architecten in gesprek gaan over het
vervolgproces.
8

Onderwerp: Proces Huishoudelijke Hulp
Besluit om:
1. Bijgevoegde (4) bezwaarschriften van
Adviesbureau Jurist Wevers, gericht
tegen de besluiten om een
maatwerkvoorziening in de vorm van

Akkoord met dien verstande dat het college
er vanuit gaat dat Pels Rijcken ook de
uitgaande brieven aan bezwaarmakers heeft
beoordeeld.
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2.
3.

resultaat/product voorziening toe te
kennen, in afwijking van het advies van
de bezwarencommissie met een
verbeterde motivering, ongegrond te
verklaren;
De bestreden besluiten in stand te
houden
Verzoek om een vergoeding van de
proceskosten af te wijzen.

B.

Uitnodigingen:
1. KLM Open;17 september 2017;
2. Stedenconferentie G8; Doetinchem 14
november 2017.

1. Wethouder Driessen en misschien de
burgemeester.
2. Wethouder Driessen en/of de
burgemeester.

D.

Pers

Geen persgesprek.
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Aldus vastgesteld in de vergadering
van 22 augustus 2017
de secretaris, de burgemeester,
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